
         
 

 
„AKORD“  občanské sdružení  

 
Vám nabízí v rámci projektu AKORD II – Rekvalifikační kurzy „Pracovník sociální péče“ 

 
Vzdělávací program 
 
Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním 
postižením 

 
Pro koho je projekt určen? 
Projekt je určen zájemcům o zaměstnání z Hlavního města Prahy. Podpora bude poskytnuta 
mladým lidem do 25 let a osobám starší 50 let věku.  
 

Podmínkou není evidence na pobočkách Úřadu práce. 
 

Splňujete tyto podmínky a chtěli byste pracovat v sociálních službách a nemáte 
potřebnou kvalifikaci? 
 

Nabízíme Vám v rámci projektu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pod 
hlavičkou Evropského sociálního fondu v ČR zapojení do projektu AKORD II - 
Rekvalifikační kurzy „Pracovník sociální péče“ 

 

Co nabízíme: 
 

Motivační kurz 
Půldenní setkání se zájemci týkající se zapojení do projektu. Seznámení se s problematikou 
sociální péče a s podporou programů Evropského sociálního fondu v ČR. Seznámení zájemců 
s projektem AKORD II – Rekvalifikační kurzy „Pracovník sociální péče“. 
 
Kvalifika ční kurz „Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a osoby se 
zdravotním postižením" 
Vzdělávací program akreditovaný MPSV dle zákona 108/2006 Sb. a vyhl. 505/2006 Sb., 
v rozsahu 150 hodin. Tento vzdělávací program Vám umožní práci v zařízeních sociálních 
služeb a sociální péče. Seznámíte se s problematikou kvality v sociálních službách, standardy 
kvality péče, etikou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, se základy prevence 
vzniku závislosti osob na sociální službě, sociálně právním minimem a metodami sociální 
práce, krizovou intervencí, problematikou zdravotního postižení, základy péče o nemocné, 
základy hygieny, základy ochrany zdraví a psychohygienou, úvodu do gerontologie, péče 
o stárnoucí populaci, základy komunikace s osobami se zdravotním postižením, základy první 
pomoci a dalšími tématy. 
Po úspěšném ukončení kurzu (složení závěrečné zkoušky) získá absolvent osvědčení 
o kvalifikaci. Tato rekvalifikace podporuje nové pracovní příležitosti v oblasti sociálních 
služeb. 

 



Vstupní předpoklady pro přijetí účastníka do kvalifikačního kurzu: 
 

- Dosažení věku 18 let. 
- Ukončené 3leté středoškolské vzdělání. 
- Dobrý zdravotní stav – fyzický i psychický (dokládá se potvrzením) 
- Bezúhonnost účastníka (dokládá se výpisem z rejstříku trestů) 

 
Podpora účastníkům během projektu: 
 

Poradenství a supervize poskytované sociálním pracovníkem  
Po celou dobu  trvání projektu je všem účastníkům k dispozici sociální pracovník, supervizor 
a odborní lektoři. 
 

Výcvik odborných praktických dovedností  
Pro zájemce je možnost rozšíření praktického nácviku přímo v zařízeních v zařízeních 
sociální péče.  
 

Umístění účastníků na volná pracovní místa 
Možnost umístění 12 osob na volná pracovní místa v organizacích sociálních služeb 
po úspěšném absolvování rekvalifikace. 
 

Aktivity jsou ú častníkům projektu poskytovány bezplatně, díky podpoře ESF a 
Operačnímu programu Lidské zdroje a zaměstnanost.  

 

Projekt AKORD II - Rekvalifika ční kurzy " Pracovník sociální péče "  bude probíhat 
od července 2013 do června  2015. V jednotlivých etapách budou realizovány 
rekvalifika ční kurzy s názvem „Pracovník sociální péče se zaměřením na seniory a 
osoby se zdravotním postižením“. Kurz bude probíhat po dobu 21 dní. 
 
Termíny zahájení vzdělávacího programu: 
 

� září 2013 
� listopad 2013  
� únor 2014 
� duben 2014 
� květen 2014 
� září 2014 
� listopad 2014 
� únor 2015 
� duben 2015 

 
S jakýmkoli dotazem se neváhejte na nás obrátit na uvedených telefonních číslech nebo 
prostřednictví e-mailu. 

 
„AKORD“  občanské sdružení; Záhřebská 36, 120 00 Praha 2 
www.dsakord.cz; e-mail: dsakord@grbox.cz 
telefon: 222 519 716;  602 393 668 
Kontaktní osoba:Mgr. Irena Dušková 
 

         


